
as é uma imposi· 

[ do acesso à Jus· 

Itram ., 113 prática, 

~pesas com custas 

s preliminares ao 

da causa, consti


w nsti tucionais - ' 

recursos. de plei

;les da Justiça co· 
efício da assi ste n
u nciam; ou então 
u,lI1do logram al

nç as locais, numa 
\gurança da tute la 
des modern as. 
!mbro do ano pas
'lispon do sob re as 
ra que os Estados 

Plenário, acolheu 
nente. após colhi

er Legisla tivo. Es
livulgá-Io a fim de 

DE 
JUS TICA 

Athos Gusmão Carneir 

Desembargador do Tribunal de Justiça 

A criação dos Juizados de Peque
nas Causas é uma imposição do inte

resse naciona I, pois representa a ga

rantia do acesso à Justiça das grandes 

m assas po pulacionais. Este acesso é 

assegurado por norma const itucional, 
mas na prática um enorme cont ·ingen

te de pessoas, por humildes, incultas 

ou desprovidas de recursos pecuniá

rios, prefere buscar junto à auto ri

dade policial, ao Prefe ito ou Subpre

feito, à autoridade religiosa, ao chefe 

político, no inter ior dos sertões ape

lando aos 'coronéis' , a tutela de 

seus interesses. E no relativo às 

causas de pequeno valor eco nô mico, 

esta s rara m ente são levada s ao conhe

cimento do Poder Judiciá rio, p ois as 

despesas com custas e honorário s de 

advogado, o tempo perd ido nas d i

ligências preliminares à propositura 

da demanda, o temor de uma longa 

tramitação da causa , constituem fato

res que, em realidade, inobstante a 

garantia constitucional, dificultam ao 

prejud icado, mesmo pessoas de classe 

média, de pleitear em juízo aquilo 

que entendem ser seu direito. Aliás, 

quanto aos humildes, aquilo que 
quiçá pareça uma peql.lena causa, 

para eles pode ser da maior relevân

cia: é a bicicl'eta danilicada em aci

dente de trânsito, é o vizinho que lhe 

derrubou a cerca rústica dos fundos 

de seu terreno em long fnqua 'vi la', é 

a dívida de reduzida importância que 

não lhe foi paga . Terllerosos de en 

fren tar as despesas, delongas e di

ficuldades da Justiça comu m, estas 

últi mas ocorrentes mesmo nas causas 

sob o amparo da assistência judi

ciária, quantos preferem desistir, aco

modam·se e renunciam, ficando, to

davia, a sensação de desamparo e de 

injustiça a envenenar as relações so

ciais e a prejudicar a imagem do Ju

diciário perante os jurisdicionados. 

Dai a necessidade da legislação 

federal permissiva aos Estados da 

criação de juizados especiais, sob 

critér ios proced imenta is de informa

lidade, de celeridade, de gratuidade, 
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SIJuizad os de Pequenas Causas - lei estad ual recep t iva 

de simplicidade, para o tratamento 

das causas de menor valor, dando-se 

ênfase especial à busca de uma solu
ção conciliatória ou arbitral, e par

tindo-se para a solução p ropriamen

te jur isd iciona I somente se frustra

das as tentativas de acordo ou de 

arbitramento. Esta legislação federal 

chegou, por fim, com a Lei n. 7.244, 

de 7 de novembro do ano passado. 

Numerosos advogados demonstra

ram, de in ício, certa preocupação 

com tais propostas. Tem iam, alguns, 

que o valor 'justiça' fosse postergado 

pela solicitação de rapidez e simpl i

cidade no procedimento. Receavam 

outros, paradoxa Imente, pela perda 

dos direitos das pessoas mais desva

lidas. Preocupavam-se muitos com o 

aumento dos poderes concedidos ao 

juiz, pois a adoção da regra da orali· 

dade poderia conduzir a um menor 

controle dos litigantes relativamente 

à orientação adotada pelo magistra

do como diretor do processo . E hou 

ve quem até afirmasse que se cuidava 

de uma justiça 'contra os pobres ' , 

pois facilitaria a cobrança da s peque

nas dívidas. 
A lei federal afasta de todo ta is 

preocupações. Não incent ivará a co

brança de pequenas dívidas dos po
bres, poi s as pessoas jurídica (que 

constituem a quase tota lidade dos au

tores da s ex ecuções) não podem ser 

a utores perante os J ui zado s de 

Pequenas Ca usas, ond e só figurarão 

na posição d e ré s. O fo rta lec imento 

dos poderes conced idos ao m agis

t ado é fe ito so b a égide da lei, ou 

seja, com obed iência aos parâmetros 

lega is, e não sob o princípio da sim

p les eqü idade, ficando assegurado, 

aliás, o duplo grau de jurisdição. 

O acesso ao Juizado de Pequena s 

Causas sempre in depende do paga 

mento de quaisquer ta xas, custas ou 

despesas, que só poderão ser cobra

das, e assim mesmo do s que puderem 

pagar, por ocasião de eventua I re

curso. O valor 'justiça' figura como 

preocupação ma ior do ju ízo de pe

quenas causas, notando-se ainda que 

a escolha deste t ipo de juízo e de 

procedimento fica a crité rio do 

demandante , do autor, o qual pode

rá optar pelo juízo ordinário. 
Va le notar que, no plano do d i

reito comparado, exi ste em nume

rosos países ta l tipo de juizados, on

de se dá prevalê ncia às possibilida

des de conciliação e de arbitramen

to: bastará lembrar as Smal! Claims 

Courts dos Estados Unidos. 

É necessá ri o , diga- se, confiar mais 
nos magistrado s, em sua capacidade 
de rea lizar boa just iça, nas questões 

menos complexas, mediant e a utili 

zação de um procedimento também 

meno s complexo. Confia-se no mé

dico par o atendimento do filho 

enfe r·mo ; no engen hei ro, para o cá 1-
culo de res istên cia do edi fíc io o u da 

ponte. Há que co nfia r tam bém no 

ju iz, na sua exper iênc ia, sua boa 

vontad e , sua capacidade de discern i-

mento, e antes de tudo 

lismo. 

Ouno aspecto do te 

cia do 'ótimo' sói fr~ 

impedir a obtenção do 
' razoáve I'. Somente UI11 

ficado , com os 'autos' 

na med ida do possível 

fichas para identificaçã 

das pretensões e da se 

tirá o breve julgamentl 

número de pequenos 

ge ra lmente ' resolvidos' 

pelo desforço pessoal, 

mente pela desalentada 
sem congestionar ain 

pautas de aud iências da 

das grandes metrópol e 

m arcas com m aior m! 
rense. 

Já em v igor a lei f€ 
incumbidos de aprese i 

jeto da respectiva lei e: 

t iva, de forma a perr 

criação dos Juizados 

Causas em nosso Est i 

funcionam, com result 

Ihores (embora sem fo 

o s 'Ju izados' criados 

por nossa Associação 
a AJURIS. 

Daí a elaboração de 
a seguir transcrito, qUI 

ciação pela Comissão c 

Organização Judiciária, 

a provado em sessão 

Pleno, e que deverá !I 

mente encaminhado a. 
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mento, e antes de tudo em seu idea 

lismo. 
Outro a specto do tema ' a ex igên

c ia do 'ót imo' sói freqüent emente 

impedir a obtenção do 'bom ' ou do 

'razoável'. Somente um rito simpli

f icado, com os 'autos ' su bst itu ídos, 

na med ida do possível, por simp les 

fichas para ident if icação da s partes, 

das pretensões e da sentença, perm i· 

tirá o breve julgamento do imenso 

número de pequenos litígios (hoje 

geralmente 'resolvidos' pela po lícia, 

pelo desforço pesso al, ou freq üente

m ente pela de sa lent ada renúncia .. . ), 

sem congest io nar a inda mais as 
pauta s de aud iências das varas cíveis 

d a s grandes metr6 po les e da s co
marcas com ma ior movimento fo

rense. 
Já em vigor a lei federal, fomos 

incum bidos d e aprese ntar antepro

jeto da respect iva lei estadu a l recep' 

t iva, de forma a perm it ir a breve 

cria ção dos Juizados de Pequenas 

Causas em no sso Estado, onde já 

fun cionam , com resultados o s me
lho res (embora sem fo rça cogente) , 

os 'Ju izados' c r iado s e mantido s 

po r nossa Assoc iação dos Ju ízes, 

aAJURIS. 

Daí a elaboração do anteprojeto 
a seguir transcrito, que , após apre

c iação pela Comissão do Código de 

Organi zação Jud iciária , mereceu ser 

a provado em sessão do Tribuna I 

P'leno, e que deverá ser oportu na· 

mente encam inhado ao Pode r Le

gi slativo , por intermédio do Poder 

Execut ivo , com as emendas even 
tualmente resultantes de contribui 

ções das ent idades interessadas. 
Do projeto destaco alguns pontos: 

1. A cr iação do Canse lho de 

Superv isão , como órgão de planeja 

ment o e orientação dos Juizados, 

necessário máxime nos tempos ini 

c iais de implantação da nova siste 

mát ica. 
2. A d ist inção entre os Juizados 

Especiais, na s cidades maiores, fun

c io na ndo como va ras espec ializadas, 

com cartório próprio e pessoal pró

p r io , e os Juizados Adjuntos, nas 

co marcas de menor movimento , que 

func ionarão integrados no s c artór ia s 

da vara a qu e aderem. 

3. A designação de Juízes Substi 

tutos da capital para titulares dos 

três primeiros Juizados Especiais, a 

serem cr iados em Porto Alegre, o 

que permitirá não apenas a utiliza

ção de magistrados experimentados, 

como ainda a escolha dos Juízes 

mais adaptados ao espírito infor

mai e dinâmico que deve presidir 

tais Juizados. Quanto aos cartó

rios, bastará a criação dos ca rgos 
de escrivão nos Juizados da capital; 

o restante do pessoal será designa
do pelo Diretor do Foro, dentre os 

servidores oficia lizados já lotados 
nesta cidade . Para o interior do Esta 

do, todas as comarcas já dispõem de 

Quadro de Pessoal oficializado, com 

cargos que vão sendo preenchidos 
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na medida em que as varas passam 

ao regime de estatização. 

4. Os Colegiados Recursais de 

Pequenas Causas, a serem estabele

cidos como dispõe a lei fed era I, se

rão regulados por Resolução do 

Tribunal de Justiça. 

5. Os conciliadores e árbitros não 

ocuparão cargos nem funções, mas 

sim desempenharão 'encargos', por

tanto sem vínculo algum com o Es

tado . Evitam-se, assim, o empre

gu ismo e seus males, e restará pre

servado o espírito de idealismo e 

desinteresse pecuniário que preside 

os 'Juizados' atualmente mantidos 

oficiosamente em vários Estados. 

6. Por fim, e aqui ponto relevan

tíssimo, para a viabilidade prática 

da implantação dos Ju izados de Pe
quenas Causas, pareceu possível e 

aconselhável a redução da alçada 

para cinco salários mínimos, embora 

o máximo de vinte previsto na lei 

federaL Não apenas, desta forma, 

é preservado o mercado de traba
lho dos advogados (e inclusive am

pliado, como decorre da experiên

cia dos 'Juizados' da AJURIS ), 

como ainda cumpre evitar o risco 

de um número inicial excessivo de 

causas, com sobrecarga de audiências 

e o conseq üente surgimento dos 

mesr,lOS prob lemas que o novo sis

tema visa exatamente evitar. 

A seguir segue transcrito o ante

projeto, conforme já apreciado pelo 
Tribunal de Justiça : 

ANTEPROJETO DE LEI 
Dispõe sobre o Sistema Estadual 

de Juizados de Pequenas Causas. 
Art. 19 - Fica criado, no âmbito 

do Poder judiciário do Rio Grande 

do Sul, o Sistema Estadual de Jui

zados de Pequenas Causas, nos ter

mos da Lei federal n. 7 .244, de 

7 .11 .84. 

Parágrafo único - Integram o re

ferido Sistema: 

I - o Conselho de Supervisão 

dos Ju izados de Pequenas Causas; 
II - os Ju izados Especia is de 

Pequenas Causas; 

III - os Juizados Adjuntos de 

Pequenas Causas; 

IV - as Câmaras Recursais de 

Pequenas Causas. 

Art. 29 - Ao Conselho de Su

pervisão dos Ju izados de Pequenas 

Causas compete planejar, supervisio

nar e orientar, no plano administra

tivo, o funcionamento e as direti

va s dos Juizados. 

Parágrafo ún ico - Compõem o 

Conse lho de Supervisão : 

I - como seu Presidente, um 

Desembargador designado pelo Con

selho da Magistratura; 

II - os Juízes titulares dos Jui 

zados Especia is de Pequena s Causas 

da comarca da capital ; 

III - um representante do Con

selho Seciona I da Ordem dos Advoga 

dos do Brasil - OAB ; 

IV - u~ representante dos con

ci Iiadores e dos árb itros; 

V - um rer; 
ciação dos Juíze 
Sul - AJUR IS. 

Art. 39 - Co 

de Pequenas Ca 

grafo único, iten~ 

e julgamento, pc 

das causas de r 
nômico, como ta 

Estado do R ia 

que versem sobr 
niais e decorram 

data do ajuizarr 

a cinco vezes o 

gente no país e 

I - a conde 

II - a conde 

coisa certa móve 

to de obrigação 

de fabricante 

bens e serviço 

III - a desco 

claração de nul 

relat ivo a coisas rT] 

Parágrafo ún iC 
itens II e 111, o V 

ou do contrato 
dez salários mínirr 

Art. 49 - Os 

de Pequenas Ca 
em unidades juri 
por cartório jud i 

servidores próprio: 

Art. 59 - Os 

de Pequenas Cau 

anexo a uma detE 

cia I estat izada, s 

preferencia Imente 
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v - um representante da Asso 

ciação dos Juízes do Rio G rande do 
Sul - AJUR IS. 

Art . 39 - Compete aos Ju izados 

de Peque nas Causas (art. 1(), pará

grafo único, itens II e 111) o proces so 

e julgamento , por opção d o a uto r, 

das causas de reduzido valo r eco 

nômico, como tais consideradas, no 

Estado do Rio Grande do Su I, as 

que versem sobre direitos patrimo

niais e decorram de pedido que, à 
data do ajuizamento, não exceda 

a cinco vezes o salário m íni mo vi 

gente no pa ís e ten ha por objet o: 

I - a co ndenação em d in heiro ; 

II - a condenação à entr ega de 

coisa certa móvel ou ao cumpri men 

to de obriga ção de fazer, a cargo 

de fabricante ou fornecedor de 

bens e serviços para consumo; 

III - a desconstituição e a de

claração de nulidade de contrato 

relativo a co isas móveis e semoventes. 
Parágrafo único - Nos casos do s 

itens II e 111 , o valor da coisa móvel 

ou do contrato poderá ating ir até 

de z salários m ínim o s. 

Art. 49 - Os Ju izados Especiais 

de Pequenas Causas constituem-se 
em un idades jurisd iciona is, servidos 
por cartório judicial oficializado e 

servidores próprios. 

Art. 59 - Os Juizados Adjuntos 

de Pequenas Causa s funcionam em 

anexo a uma determinada vara judi

cial estatizada , são jurisdic ionados 

preferencia Imente pelo respect ivo 

Jui z e se utilizam do quadro de servi

dores lot ad os na mesma vara. 

Parágrafo único - O Juiz de Di 

reito O iret o r do Foro poderá lotar 

servido res para atend imento e" clu

sivo às tarefas vinculadas ao p roces
samento das pequenas causas (Lei es
tadual n. 7_896, de 24.1.84, art 89) . 

Art. 69 - Os conci liadores são 

auxiliares da Justiça, para os fins 

do art . 23 da lei federal n. 7.244 /84, 

recrutados dentre bacharéis em di

reito, sendo designados ou d ispen sa 

dos pelo Presidente do Conselho sob 
proposta do Juiz titular do respectivo 

Juizado. 
Art.7() - Os árbitros serão de 

signados pelo Presidente do Conse
lho, dentre advogados com ma is de 
cinco anos de efetiva prát ica forense, 

indicados na capital do Estado pelo 

Conselho Secional da Ordem dos 

Advogados do Brasil, e em comarcas 

do interior pela respectiva subseção, 

podendo atuar perante um ou mais 

Juizados, nos termos dos arts. 25 

a 27 da lei federal n. 7. 244/ 84. 

Parágrafo ún ico - O exercício 

do encargo de árb itro é compatí 

vel com o simultâneo exercício do 

encargo de conciliador, sa Ivo no mes

mo processo. 

Art.8() - Os conciliadores e ár

bitros prestam sua atividade, conside

rada como de rr.levante utilidade 
pública, a título não remunerado, 

sem vínculo estatutário ou celetista 
com o Estado. 
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Parágrafo un ICO - A cont fnua 

atividade como conciliador ou árbi 

tro, durante mais de um ano, será 
considerada título em concurso para 

a magistratura de carreira, a preto

ria, o Ministério Público ou a Pro
curadoria do Estado, nos termos 

da respectiva legislação. 
Art. 99 - Da sentença, excetua

da a homologatória de conciliação 

ou laudo arbitral, caberá recurso 

para o pl'óprio Juizado (Lei federal 

n . 7.244/ 84, arts. 41 a 46 ), efetuan

do-se o julgamento por Câmara com

posta de três Juízes de Direito em 

exerclcio em primeiro grau de ju

risdição, sendo um deles preferen

cialmente o titular do Juizado. 
§ 19 - A designação dos inte

grantes das Câmaras Recursais de 

Pequenas Causas, bem como as 

regras de organização e func iona

mento das mesmas e de natureza 

regimental, no que não estiver regra 

do na Lei federal n . 7.244/84, serão 

definidas em resol.ução do Tribunal 

de Justiça. 
§ 29 - A apelação será p roces

sada no cartório do Juizado, e a 
Câmara Recursal reunir-se-á na pró

pria sede do Ju izado. 
Art . 10 - O acesso aos Juizados 

de Pequenas Causas independe, em 

primeiro grau de jurisdição, do pa

gamento de quaisquer custas ou 

taxas, ou ressarcimento de despesas. 
§ 19 - Interposta apelação, e 

ressalvada a hipótese de assistência 

judiciária, o preparo compreenderá 

o ressarcimento das despesas postais 

e o pagamento da taxa judiciária, 

esta no percent ua I de 1% sobre o 

valor dado à causa. 
§ 29 - A assistência judiciária 

será concedida de plano, provando 

o recorrente renda mensal inferior 

a cinco sa lários mí nim os. 
§ 39 - A sentença de primeiro 

grau somente em casos de litigância 

de má-fé condenará o vencido ao 

pagam ento da taxa jud iciária, hono

rários de advogado e ressarcimento 

das despesa s. Em segu ndo grau, res
sa Ivada a h ipótese de assi stência 

judiciár ia, o vencido arcará com a 
taxa judiciár ia e honorários de ad
vogado; os honorários serão reco
lhidos ao erário, se o vencedor li

t igar representado por advogado da 
Procurador ia do Estado. 

§ 4 0 - Nos casos previstos no 

art . 50, I, da Lei federal n. 7.244/ 
84, a parte será isentada, pelo ju iz, 

do pagamento da taxa judiciária e 

das despesas postais (§ 19), quando 

comprovar que a ausência decorreu 

de força maior; assim, também nos 

demais casos do mesmo artigo, 

quando a causa de extinção do pro

cesso não decorrer de culpa da parte. 

Art . 11 - A execução da sen

tença será processada na forma do 

CpC (Lei n. 7.244/ 84, art . 40), 

sendo entregues gratu itamente à 
parte cópia autenticada da sentença 

e certidão de seu trânsito em julgado. 

Parágrafo ún ic( 

de execução, as c 
ciária 50 mente ser; 

pelo executado. N 

gos do devedor jL 
tes, o exeqüente s 
denado em custas 
procedeu por má-fé 

Art. 12 - Os a1 

conciliação e instr 
preferen cialmente 

no, a p~rtir das 1 
darão expediente I 

ções dura nte o hc 

expediente do for 

horário noturno. 

Art. 13 - Ficar 

marca de Porto A 

e o 39 Juizados E! 

nas Causas, e os 
rios judiciais, com 

bre todo o territ, 
de Porto Alegre e 

tegrantes de Cach 
rada. 

§ 19 - Os Juizi 

Pequena s Causas 

Porto Alegre serã! 

por Ju ízes de Dir 

por designação d~ 

Tribunal de Justiça 
necessário , por Pretc 

§ 20 - São cri a 

de Port o Alegre tr 

cr ivão P J -J, sob rei 

de remuneração, Id 
rios dos Jui zados E! 
nas Causas. 
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'O compreenderá 
: despesas posta is 
I taxa jud iciá ria, 

de 1% sobre o 

:tência jud iciá r ia 
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inça de primeiro 
asos de litigância 
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judiciária, hono
I e ressarcimetlto 
egundo grau, res
e de assistência 
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'IOnorários de ad
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lado. 
ISOS previstos no 
federal n. 7,244/ 
~ntada, pelo Juiz, 
taxa judiciária e 

's (§ 19), quando 
ausência decorreu 
~sim, também nos 

mesmo al't igo, 
extinção do pro

de cu Ipa da parte. 
xecução da sen
Iilda na forma do 
:44/84, art. 40), 

gratu itamente à 
icada da sentença 
ânsito em julgado. 

r~ 

& 
.ç 

Parágrafo único - No processo § 39 - O quadro de pessoa ~ des

de execução, as custas e taxa judi tes Juizados será aprovado pelo Con
ciária somente serão pagas ao final, selho de Supervisão, ouvido o Juiz 

pelo executado. No caso de embar de Direito Diretor do FOI'O, e pOl' 

gos do devedor jU Igados proceden este efetuadas as designações nomi, 

tes, o exeqüente somente será con nais dentre servidores judiciais lota

denado em custas e honorários se dos na Comarca de Porto Alegre e 

plocedeu por má-fé ou cu Ipa. sob regime oficial 'izado de remu

Art, 12 - Os atos processuais de neração. 

conciliação e instrução realizar,se-ão Art. 14 - Nas comarcas de maior 

preferencialmente em horário notur movimento forense do interior do 

no, a partir das 19 h, Os cartórios Estado, poderão ser criacios. por 
darão expediente e receberão peti resolução do Tribunal de Justiça, 
ções durante o horário nor ma l de sob proposta do Conselho de Super
expediente do foro e tam bém no visá~o, Juizados Adjuntos de Peque-
horário noturno. nas Causas, no s termos previ stos 

Art. 13 - F i cam criados, na Co no art. 50, jurisd icionados prefe
marca de Porto A legre, o 19, o 2iJ rencialmente pelo Juiz da Vara, 
e o 39 Juizados Especiais de Peque coadjuvado, se necessário, por Pre
nas Causas, e os respectivos cartó tores. 
rios jud icia is, com competênci a so Parágrafo único - Se a comarca 
bre todo o território da Comarca for provida de menos de cinco varas, 
de Porto Alegre e das Comarcas in ficará o Juizado Adjunto vinculado, 
tegrantes de Cachoeirinha e Alvo para efeitos recursaiS, à Câmara 
rada. Recursai ele Pequenas Causas ma is 

§ 10 - Os Juizados Especiais de próxima. 

Pequenas Causas da Comarca de Art. 15 - O procedimento conci
Porto Alegre serão jurisdicionados liatór io previsto nos art s. 22 e 23 da 

por Ju ízes de Direito Substitutos, Lei federal n. 7.244/84 é estendido 

por designação do Presidente do às açoes sob rito comum sumaríssimo 

Tribunal de Justiça, coadjuvados, se (Lei n, 7. 244/84, art, 56, I), desig

necessário, por Pretores, nando o Juiz, ao receber a in icia I, da

§ 20 - São criados na Comarca ta para a audiência preliminar, expe

de Porto Alegre três cargos de Es dindo-se mandado de citação e para 

Cf ivão PJ-J, sob regime oficializado c()mparecimento à mesma audiência. 

de remuneração, lotad os nos cartó § 19 - Não obtida a conci liação, 

rios dos J uizados Especiais de Peque o Juiz recebel'á a defesa, escrita ou 

na s Caus as, oral, decidirá sobre questões prévias 

-
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14/Juizados de Pequenas Causas - lei estadual receptiva 

e, não sendo caso de julgamento 

antecipado da lide, marcará data 

para a audiência de instrução. 

§ 29 - O disposto neste artigo 

aplica-se às ações decorrentes de 

contrato de locação ou de arren

damento de imóvei s, e às ações 

possessórias; não obtida a concilia

ção, passa a correr o prazo contes· 

tacional. 

Art. 16 Normas complementa

res à presente lei serão ed itada s p e lo 

Tribunal de Justiça, sob proposta 

do Conselho de Supervisão. 

Art. 17 - O Ministério Público 

intervirá em todas as causas em que 

houver interesse público. 

Parágrafo único - O exercício 

do Ministério Público junto aos 

Juizados de Pequenas Causas será 

regulamentado por ato do Procura

dor-Gerai de Justiça . 

Art. 18 - A Pr'ocuradoria-Geral 

do Estado providenciará quanto ao 

per·manente exerc ício do serviço de 

assistência judiciária junto aos Juiza

dos de Pequenas Causas. 

Art. 19 - O Tribunal de Justiça 

manterá apoio aos Conselhos de 

Conciliação criados pela Associação 

dos Ju ízes do Rio Grande do Su I, 

proporciona ndo-I hes, na s comarcas 

onde não estiver funcionando Juiza· 

do de Pequenas Causas, auxílio em 

instalações, pessoal e material . 

Art. 20 - As despesas decorren

tes desta lei correrão pelas dotações 

orçamentárias próprias. 

Art. 21 - A presente lei entra 

em vigor na data de sua publicação. 

A LEI 
E A RENC 

1. A Lei das Peq 
das Pequenas Cal 
diata. 5. Aplicaç, 
como órgão recur 

1. A lei das I 
Pequenas Causas não 

com vida autônoma E 

titui, isso sim, um po 

que têm vida no univ 

que o processo ali in 

forma como encadeac 

muita liberdade, é ur 

brasi leiras, além de 

nos sistemas proceSSUâ 

polêmicas a concepçi 

quebra da segurança e. 

em sua participação c 

malismo e simplicidad 

do produto final almej 

Por isso e porq 

contendo exaustivame 

cedimento e de cada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




